
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO 

Dia 02 – Lecir Siqueira 
Dia 12 – Chun Chueng Chan 
Dia 17 – Adriana dos Santos 
Dia 30 – Admilson dos Santos 

 
 

QUERIDO VISITANTE 
 

Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e 
cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem 
bem e abençoados por Deus em nossas atividades! 

 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto           Jocilene Malas                        Jocilene Malas         
Som                                  Kevin  Chan                           Kevin Siqueira                           
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                      João R. Soares        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
BENÇÃO SOBRE BENÇÃO 

 
A todos os irmāos que de alguma forma esteve envolvido nas 
programações do aniversário da igreja desejamos as mais escolhidas 
bençāos de Deus para sua vida. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CARTA ABERTA A UM SEM-PROJETO 

 
“Você me diz que está sem um projeto de vida e que, por isto, a vida está sem graça”. 
Bem, é isto mesmo. 
E por que você está sem projeto de vida, se há tantas possibilidades? 
Tenho observado e até notado que tem feito tentativas que acabam sendo socos no 
ar, chutes a esmo, cujo resultado é apenas o cansaço e o desânimo. O tamanho dos 
obstáculos se agiganta à sua frente. O medo vira um espantalho imenso diante dos seus 
olhos. 
Comece logo a escrever o seu projeto. 
Desculpe: antes, leia o livro de Neemias. São 13 capítulos, que dá para ler logo. 
Neemias teve, por meio de seu irmão, uma visão da realidade. A sua terra natal 
estava destruída. Os muros da cidade-capital estavam no chão. 
Longe e sem poder agir, Neemias sofreu. Enquanto sofria, orava. Orava e sonhava com 
a possibilidade de ir a Jerusalém e liderar os remanescentes na sua reconstrução. Não 
adianta orar sem estar disposto a executar a resposta da oração. Não adianta sonhar sem 
colocar o  
projeto diante de Deus. Esse diálogo resultou num projeto posto por Deus no seu 
coração. Assim é que é bom. 
Quando surgiu a oportunidade de viajar, Neemias tinha um projeto claro: reconstruir 
Jerusalém. Já tinha, inclusive, calculado o tempo que precisaria se ausentar do seu trabalho 
em Susã. Também tinha viva noção dos recursos que necessitaria. Ele tinha um 
planejamento para as ações. Não saiu improvisando, mesmo sabendo que Deus estava com 
ele. Com improviso,  
ninguém triunfa.Os obstáculos foram sendo vencidos um a um, com a convicção de que 
estava fazendo uma grande obra, obra de Deus, que lutava com os que trabalhavam para 
chegar ao fim do projeto, cuja execução demorou 52 dias. 
Você não é Neemias, mas descende espiritualmente dele; logo, pode agir como ele agiu. 
Então:  
• o que você precisa mudar (nos outros ou em você)? 
• o que pretende alcançar (que obra quer fazer)? 
• está claro o projeto? 
• de que recursos (tempo, dinheiro, gente) precisa? 
• você pode dizer que esse projeto é uma obra de Deus para você ou uma obra sua para  
Deus? (Se Ele não pode participar do seu projeto, não participe você também) 
Deseje o projeto e desenhe o projeto. 
Execute o projeto. 
Se, no caminho, alguma adaptação for necessária, submeta-se e prossiga.  
Comece o projeto. 
Termine seu projeto". 
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ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 
 
 



C U L T O  D E  L O U V O R  E   A D O R A Ç Ã O  

Video de Abertura                                                         Multimídia 
 

Não Morrerei 
Marquinhos Gomes 

 
Oração Inicial                                                 Pollyana Soares 
 
Boas-Vindas                        Meyre Ellen Nunes Gomes 
 
Cântico                   Grupo de Louvor & Congregação 

 
Não Morrerei 

Aos Pés  Da Cruz 
 
Avisos                                                      Jocilene Ayres Malas 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas           Meyre Ellen Nunes Gomes 
 
Oração de Gratidão e Dedicação          João Rubens Soares 
 
Mensagem                       Pr. Augusto Nicolau 
 
 Hino Congregacional              Grupo de Louvor & Congregação 

 
Seu Maravilhoso Olhar -  312 HCC 

 
Celebração da Ceia Memorial                     Pr. Augusto Nicolau 
 
Hino Congregacional (após a Ceia)  Grupo de Louvor e Congregação 
 

Cristo Me Amou E Me Livrou - 462 HCC 
 
Oração Final e Benção                       Pr. Augusto Nicolau 
 
Video Final                Multimídia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

COMUNICAÇÕES 

        ATIVIDADES COM PR. NICOLAU 
 
Estudo Bíblico na qaurta-feira: O assunto do nosso estudo será sobre 
Restauraçāo. Se voce sente que existe alguma coisa em sua vida que 
precisa ser restaurada nāo deve perder a oportunidade de estar 
presente . 

Reunião de oração de sexta-feira:  Estará acontecendo novamente 
na casa da irmā Wine às 8pm. 
 
Youth Time:  Sábado que vem na casa da Carol, Thony e Polly. 
 
Telefone para contato com o Pr. Nicolau é o seguinte: (718) 576-8845 

Se voce deseja receber o Pr. Nicolau para um almoço ou jantar às 
segundas, teças e quintas-feiras prucure a irmā Carlota. 

Para visitas e aconselhamento procure-o diretamente ligando para o 
numero telefonico indicado. 
 

 

JANTAR DE THANKSGIVING 

Coloque em sua agenda e pleneje estar 
com a Família Liberdade NY 

Quinta-feira, 24 de Novembro às 5pm, 
aqui na igreja. 

Convide seus amigos! 

Maiores Informações com a Carlota 

AGENDA DE ORAÇÃO  

Pela viagem do Pr. Aloisio e Selma 
Pelas atividades da Igreja e pelo Conselho Administrativo 
Pelos enfermos 
Pelas familias da igreja 


